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Banco do Nordeste está operacionalizando o FNE Água. É uma linha de crédito composta por recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste e direcionada para projetos que aplicam o bom uso dos recursos hídricos.
Empresas de tamanhos distintos, produtores rurais, agricultores familiares, cooperativas e associações podem pleitear o
dinheiro. As propostas dizem respeito a barragens subterrâneas e a sistemas de dessalinização de água, frequentemente
citados nos meios técnicos como alternativas para o armazenamento.

Viaturas dos Correios, pela relevância dos serviços que prestam, têm condições especiais de estacionamento, segundo o Código de Trânsito.
Isso, entretanto, não as autoriza a �car sobre ciclofaixas. Mas �cam, como essa - de placas PMH-0658, de Fortaleza -, parada diante de um
shopping na Avenida Dom Luís, em Fortaleza.

9 Milhões de reais ASSINE > Diário do Nordeste

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
http://centraldoassinante.diariodonordeste.com.br/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politica
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/jogada
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/zoeira
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/tvdn
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/servicos/blogs
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/classificados
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/coluna/comunicado-1.181/comunicado-credito-para-a-agua-1.1982103
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstDvkClay1n5AyWGG_SV4oxIMc-YmTu-4HYWFa5OmIw5Qx8j0PkyjIF8_8Nzynu1XqWgLLjowvUXqxBe7LzySplc39_bzNX2QZpGHHg-fV1mSPKIjIJFz7bYrgyLCP7yK6Hqun8I84KcKtXbNJp0lSd8wEPH3YZC8v2XcPR9D3_xGMzQfoJZljw3upApV4onefmhdeJAmtoclTE6wqr8-7xO72Md2Att_qwCPqDDaDdIArCaO-tLSPLYW8q0rHHN_dWTSJocdOgPon8Iq8kGBEyieW07-g2QDsroC13fTTWyDhMxG-H1JofpRHaBMlJTDe_iplwBEHhWCd7KU8DdIlUdjVje7KLnnnL5L8F1DYbQn8hDGFYb68-7wF6RnKJsQuSIsTt849uFkUAHR8lPH2x69Ly8lXJ3SPKQzD_662MwNzwHWqkxrzbz9s5Pq8HJCuVEWGFdUPcbe1CJ4ZJijzdexXhn8q64OE-Ky4N4geKBXKCwpfMPes39CHfsWXcIcGjZR6Z5I23yQcgwcyPxCI0aa21x-84sPLBLMzhvtKnJw0HV8CWPOd7oHF-3nYg6pXpOP15-ulasQ6mYfILvQJ6lvOf8HV7ccRRe31BtfRzJhQQNOxrSuBinyPn2Y7Y9bTKUeeQAGojG7xsVdVh3m3oQgWzYaVF00HbW3MnoOc96GD8YthR6jLqUrD-a8NedJTMc9g9J0xPzKGEVvHnKbr-ZeQ0E9-t8WJZ9scYYWpWE1RdPPNEDSf561HaksCj2cIl7fAmBllF0Wr1VBmWuUJMJjrLja5FfHAoxrVpaS9Y_h7hDHdRmQeqvRCsKbIeyXh3OArGHVAZvVIcBRGE2hCjL-41mgPEKIrgMZw0u7KC6pBvG_ohVcJOQmBzMyTniTk-FoI6Me9Kk6EmrG_O8ZbFwRqGP40Q7_lP-z3o0gwOWX1sSUSKPVRR3ot6wScz-60zUNkRq74PrQZ1BRXmshVDOkNFNwz97oxPOP4CwEo&sai=AMfl-YSaus1Y8rEiCqeTMQu42I2LsfVAAfrbVO4H_WfmL--KHAG-DLSLG2PEbYeiSWECT0azvxpIkNa2vpe-_KcR7mUM30EPCoxsA0EmhEtO5VmIn_GhM0ugpw9xaWZYotBhV49yHqiYs929i4gQsPNveewW0WLvX0J9gX62rebH&sig=Cg0ArKJSzKP6ZrUTk33J&urlfix=1&adurl=https://www.epocacosmeticos.com.br/yes-i-am-cacharel-perfume-feminino-eau-de-parfum/p%3F%26utm_source%3DDBM%26utm_medium%3DDisplay%26utm_term%3DDisplay%26utm_content%3D728x90%26utm_campaign%3DYesIAm_Cacharel
javascript:fbShare('http://diariodonordeste.verdesmares.com.br//cadernos/comunicado-credito-para-a-agua-1.1982103', 'Comunicado: cr%C3%A9dito para a %C3%A1gua', 'Cr%C3%A9dito para a %C3%A1gua\'\'Com capinha e tudo o mais', 'http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/img/diario/logo_dn_facebook.jpg', 520, 350)
http://twitter.com/share?url=http://diariodonordeste.verdesmares.com.br//cadernos/comunicado-credito-para-a-agua-1.1982103&via=diarioonline&text=+Comunicado%3A+cr%C3%A9dito+para+a+%C3%A1gua
https://plus.google.com/share?url=http://diariodonordeste.verdesmares.com.br//cadernos/comunicado-credito-para-a-agua-1.1982103
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/coluna
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/ultima-hora
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/jogada
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/jogada/online/inter-encara-o-fluminense-para-se-manter-vivo-na-briga-pelo-titulo-1.1984109
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/nacional
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/coluna/comunicado-1.181/comunicado-credito-para-a-agua-1.1982103


13/08/2018 Comunicado - Cidade - Diário do Nordeste

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/coluna/comunicado-1.181/comunicado-credito-para-a-agua-1.19… 2/12

ver outros artigos (/cadernos/cidade/coluna/comunicado-1.181)  ver outras colunas (http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/suplementos/colunas)

Últimos Artigos

São o custo estimado pela Prefeitura de Fortaleza para a construção de unidade para atendimento infantil ao lado do Hospital da Mulher.
Parte dos serviços deve ser compartilhada pelas duas instituições.

2020

É o ano estimado para a conclusão das obras. Segundo o prefeito Roberto Cláudio (PDT), as obras deverão ser iniciadas até janeiro de 2019,
aumentando a capacidade de internamentos, de atendimentos eletivos e de emergência.

"São 965 mil famílias cearenses que dependem Do Bolsa Família. Estão em situação de pobreza ou miséria. Ou seja, são 4 milhões de pessoas
a quem o crescimento tão falado do PIB não afeta"

Deputado Heitor Férrer (PSB), chamando de "esmola" o Bolsa Família - ou, por tabela, chamando de mendigos quem o recebe.

Caatinga

Tramita na Câmara federal projeto que propõe lei de proteção ambiental especí�ca para a caatinga, com meta de preservação, proibição de
desmatamento e zoneamento ecológico-econômico. O bioma é uma das principais características do Nordeste. A ideia é ter preservada pelo
menos 17% da caatinga.

Veredas

As comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de Constituição e Justiça e de Cidadania vão analisar a matéria. Na
primeira não há nenhum deputado cearense. Na segunda, atuam somente Ronaldo Martins (PRB) e Flávio Sabino (Avante), como titulares.

Com capinha e tudo mais

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará está comprando telefones móveis tipo "smartphone", cheios de trique-
triques tecnológicos. Nada mais do que duas unidades. Mas sabe o quanto isso vai custar para o contribuinte? Nada menos do que R$ 16
mil. As traquitanas têm de ter tela de 6,2 polegadas, câmera traseira de 12 megapixels, câmera frontal de 8 MP e �lmadora de 4K. A
encomenda inclui capinha e película anti-impacto.
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